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d 1997 roku katalog Albedo nie 
rozrós! si" do niebotycznych roz-
miarów, ale nie by!o takiej po-

trzeby. Mo#na w nim bowiem znale$% 
wszystko, co potrzebne do realizacji po!&-
cze' w zestawieniach z ró#nych pu!apów ce-
nowych. W swoich dzia!aniach (rma kieruje 
si" dwiema naczelnymi zasadami – wytwa-
rza kable wed!ug autorskiej metody, a jako 
materia! przewodz&cy wykorzystuje srebro. 

Albedo nie konfekcjonuje kabli OEM, 
zakupionych w zachodnich czy japo'skich 
hutach. Tutaj proces technologiczny jest 
o wiele bardziej z!o#ony. Rozpoczyna si" 
od wytopu sztabek z granulatu zakupio-
nego w koncernie miedziowym KGHM, 
a oczyszczonego elektrolitycznie przez 
zewn"trzn& (rm". Od tego momentu pro-
dukcja przebiega pod dachem warsztatu 
Albedo, mieszcz&cego si" na pi"trze jed-
nej z bydgoskich kamienic. Na parterze 
zlokalizowano studio ods!uchowe, w któ-
rym wery(kuje si" za!o#enia poczynione 
z my)l& o nowych modelach. Albedo dys-
ponuje kompletnym oprzyrz&dowaniem 
do produkcji przewodników – od sejfu,  
w którym przechowuje si" niewielkie 
partie surowca, poprzez piece, pro(larki, 
obrabiark" CNC, a na myjce ultrad$wi"-
kowej i urz&dzeniu do demagnetyzacji 
metalu sko'czywszy. 

Precyzyjne walcarki umo#liwiaj& uzyska-
nie w zasadzie dowolnych kszta!tów prze-
wodników, w!&czaj&c w to rurk" i trapez,  
o ile tylko okaza!yby si" przydatne. Maszy-
ny s& sterowane numerycznie i wyposa#one  
w czytelne wy)wietlacze. Jest to o tyle istot-
ne, #e bardzo !atwo kontrolowa% proces po-
wstawania przewodnika, a w razie potrzeby 
wykona% stosown& korekt". Proces wytopu, 
a nast"pnie wy#arzania przewodników jest 

)ci)le chronion& tajemnic& (rmy. Grzegorz 
Gierszewski stwierdzi! do)wiadczalnie, #e 
zarówno temperatura wytopu surowca, jak 
i proces wy#arzania, w którym materia! 
„odpoczywa”, maj& kluczowe znaczenie dla 
brzmienia kabla. Dwa identyczne z zewn&trz 
przewodniki przygotowane w ró#nych wa-
runkach b"d& si" znacz&co ró#ni!y jako)ci& 
i charakterem d$wi"ku. Albedo opracowa-
!o w!asn& procedur", polegaj&c& na )cis!ym 

okre)leniu temperatury i czasu wytopu,  
a tak#e parametrów wy#arzania. Wa#ne 
s& czasy narastania temperatur, d!ugo)ci 
poszczególnych etapów i czasu stygni"cia. 
Wszystko jest istotne dla d$wi"ku, a wypra-
cowanie ca!ej metody, nawet pomimo przy-
gotowania teoretycznego (konstruktor jest 
z zawodu z!otnikiem jubilerem), wymaga!o 
licznych eksperymentów.

Sposób nadawania przewodnikowi kszta!-
tu równie# nie jest dzie!em przypadku. Albe-
do prawie nie stosuje wyci&gania na zimno, 
chyba, #e akurat taki drucik jest niezb"dny 
do kompozycji danego modelu. Walcarki 
pracuj& powoli, bo zbyt szybkie kszta!towa-
nie mog!oby zaburzy% wewn"trzn& struktur" 
metalu. W wyci&ganiu przemys!owym pr"d-
ko)ci rz"du 500 m/min. nie nale#& do rzad-
ko)ci. Albedo schodzi poni#ej 50 m/min., 
#eby materia! nie nagrzewa! si" nadmiernie 
i zachowa! optymalne w!a)ciwo)ci. 

Nowe modele powstaj& nie jako z góry 
obmy)lone pozycje w katalogu, ale jako do-
pracowywane niekiedy latami kompozycje 
przewodników o rozmaitych kszta!tach, 
wymiarach i geometrii. Firma mo#e wyko-
na% nawet bardzo nietypowy przewodnik,  
a pó$niej po!&czy% go z innymi, tworz&c 
unikalny uk!ad. Je#eli Grzegorz Gierszewski 
obudzi si" z my)l&, #e skr"tk" trzech ta)m 

ró#nej szeroko)ci nale#y owin&% wokó! rurki, 
a równolegle do!o#y% drut o przekroju trój-
k&ta, to jest w stanie taki kabel zrobi% i zaraz 
potem przes!ucha% w dobrze znanym syste-
mie. Nieograniczona swoboda i ró#norod-
no)% s& b!ogos!awie'stwem i przekle'stwem 
zarazem. Wybór jednej koncepcji poci&ga 
bowiem za sob& rezygnacj" z tysi&ca innych 
i )wiadomo)%, #e która) mog!aby okaza% si" 
jeszcze lepsza. Liczba kompozycji jest nie-
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sko'czona, ale do produkcji wchodz& tylko 
te, które przejd& wnikliwe testy ods!uchowe. 
Wiele razy zdarza!o si" bowiem, #e teoretycz-
nie dobry uk!ad przewodników nie spe!nia! 
oczekiwa' w kontakcie z muzyk&. Trzeba 
by!o znale$% przyczyn" i zmieni% kompozy-
cj" na tak&, która daje satysfakcj" ze s!ucha-
nia. Dla przyk!adu, szczytowy do niedawna 
Versus zawiera przewodniki wyci&gane na 
zimno, czyli takie, których nie poddano 
wy#arzaniu. Wydawa% by si" mog!o, #e jako 
mniej dopracowane nie pasuj& do wyra(no-
wanej konstrukcji, ale có# z tego, skoro to 
w!a)nie one nada!y brzmieniu pe!ni". Takich 
eksperymentów wykonuje si" dziesi&tki przy 
ka#dym nowym modelu. Nigdy nie wiado-
mo, czy dany uk!ad ta)m i litych drucików 
da oczekiwany rezultat, czy te# po raz kolej-
ny trzeba b"dzie wszystko wrzuci% do pieca 
i zacz&% od nowa. Tak si" do dzisiaj dzieje  
z *agow& !&czówk& Metamorphosis, zapo-
wiadan& na pierwszy kwarta! 2011. Recepta 
na przewody g!o)nikowe mia!a si" spraw-
dzi% w przypadku interkonektu, ale rezultat 
brzmieniowy okaza! si" dalece niesatysfak-
cjonuj&cy. Zamiast wprowadza% nowo)% 
zgodnie z harmonogramem, konstruktor 
podj&! trudn& decyzj" o kontynuowaniu 

prac. Skoro z g!o)nikowymi Metamorphosis 
si" uda!o, to w ko'cu uda si" z !&czówk&. To 
kwestia czasu i szcz")liwej kompozycji. Na 
razie mamy czerwiec 2013 i prace trwaj&. Jak 
d!ugo jeszcze? Tyle, ile b"dzie trzeba. Wa#ne, 
#e kiedy dobiegn& ko'ca, twórca b"dzie za-
dowolony ze swego dzie!a.

Pierwsza o(cjalna prezentacja g!o)niko-
wych Metamorphosis odby!a si" w trakcie 
Audio Show 2010. Model zajmuje szczytow& 
pozycj" w katalogu i nale#y oczekiwa%, #e tak 
b"dzie jeszcze d!ugo. Albedo rzadko zmienia 
ofert" i nawet dziesi"% lat obecno)ci w kata-
logu nie jest niczym nadzwyczajnym. Meta-
morphosis !&czy w sobie do)wiadczenia zdo-
byte przez Albedo do tej pory, a zarazem jest 
produktem prze!omowym. Tym modelem 
(rma wchodzi do kablowej klasy premium, 
gdzie dotychczas zapuszcza!y si" g!ównie re-
nomowane zagraniczne marki. Ale nie jest 
to pozycjonowane cen&, bo ta, zwa#ywszy na 
dzisiejsze high-endowe realia, nikogo raczej 
nie zaszokuje. Co wi"cej, jest ona w du#ym 
stopniu uzasadniona, poniewa# Metamor-
phosis jest wyj&tkowo drogi w produkcji – na 
2,5-metrow& par" zu#ywa si" blisko 2 kg sre-
bra, a trzeba jeszcze doliczy% czas, koszt tulei, 
wtyków i izolacji. Równie dobrze mo#na by 

wyceni% Metamorphosis na poziomie wyso-
kich MIT-ów czy Siltechów i nie by!oby to 
wzi"te z Ksi"#yca. Topowe Albedo na pew-
no nie s& tanie, ale cena zachowuje zwi&zek  
z nak!adami i warto)ci& materia!ow&. 

Budowa
O ile o technologii produkcji srebrnych 

przewodów wiadomo ca!kiem sporo, o tyle 
szczegó!y budowy Metamorphosis spowija 
mg!a tajemnicy. Producent informuje tylko, 
#e szczytowy model jest kompozycj& ta)m  
o ró#nej grubo)ci, skr"conych ze sob& tak, #e 

mo#na pomin&% warstw" ekranowania. Re-
zygnacja z ekranu jest w pe!ni zamierzona. 
Grzegorz Gierszewski twierdzi, #e zamyka 
ono d$wi"k, dlatego nale#y tak dobiera% geo-
metri", by stanowi!a skuteczn& barier" przed 
zak!óceniami. 

Przewodniki s& wy#arzane i demagnety-
zowane, a izolacj" wykonuje si" z silikonu. 
Firma nie u#ywa czystego te*onu, poniewa# 
jego po!&czenie ze srebrem daje podobno 
d$wi"k jaskrawy i natarczywy. Na koszul-
k" zewn"trzn& nak!ada si" dwie warstwy 
siatki, co nie tylko chroni przewód przed 
uszkodzeniem mechanicznym, ale tak#e 
zapobiega gromadzeniu si" !adunków elek-
trostatycznych na powierzchni. Zabieg ten 
Albedo stosuje zreszt& we wszystkich swoich 
modelach.

Metamorphosis s& dost"pne w fabrycz-
nie konfekcjonowanych odcinkach. Mo#na 
wybra% ko'cówki bananowe WBT lub Fu-
rutecha albo oryginalne wide!ki Albedo. Ta 
ostatnia opcja wydaje si" szczególnie kusz&-
ca, poniewa# ko'cówki wykonuje si" z tego 
samego metalu co ta)my wewn&trz kabla. 
Ca!o)% staje si" dzi"ki temu jednolit& lini& 
transmituj&c& d$wi"k, woln& od zmian im-
pedancji w miejscu !&czenia ró#nych metali.

Na ka#dy kana! przypadaj& dwa biegi ka-
bla – plus i minus s& osobnymi przewoda-
mi. Na stereofoniczny komplet sk!adaj& si" 
cztery odcinki o tej samej d!ugo)ci. Jedynie 
na umownie dodatnich naklejono cienkie 
czerwone znaczniki. Gotowe odcinki s& 
zdobione masywnymi tulejami z grawero-
wanym laserowo logo (rmy, nazw& mode-
lu i wska$nikiem kierunkowo)ci. Strza!ka 
pokazuje kierunek przep!ywu sygna!u – od 
wzmacniacza do kolumn. 

Komplet Metamorphosis jest dostarczany 
w tekturowym kartonie. Opakowanie oka-

zuje si" zbyt kruche jak na mas" kabli, ale na 
szcz")cie jest na tyle tanie, #e w razie uszko-
dzenia mo#na poprosi% o nowe.

.RQğJXUDFMD
Albedo Metamorphosis gra!y zestawione 

z kilkoma systemami bardzo wysokiej kla-
sy. W)ród wzmacniaczy mocy wykorzysta-
nych do ods!uchu warto wymieni% Audio 
Researcha Ref 75, D’Agostino Momentum 
Stereo, ModWrighta KWA 150 Signature  
i Soulution 710. Z ka#dym z wymienionych 
wzmacniaczy sprawdzi!y si" co najmniej do-
brze, co pokazuje, #e s& uniwersalne i mo#na 
je stosowa% zarówno z lamp&, jak i tranzysto-
rem. Kolumny pozosta!y te same – Avalon 
Transcendent.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Pierwsze wnioski z ods!uchu z Mod- 

Wrightem sterowanym preampem Spectral 
DMC-30SSII by!y piorunuj&ce. Kolejne  
ods!uchy potwierdzi!y spostrze#enia po-
czynione na gor&co, a nawet rozszerzy- 
!y list" zalet. Metamorphosis zdecydowa-
nie s& kablami, które chc" wykorzystywa%  
w czasie pracy i do których ch"tnie b"d" 
wraca!.
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Szczytowe Albedo plasuj& si" w segmencie 
premium nie tylko cen&. Poziom prezentacji 
spokojnie dorównuje )wiatowej czo!ówce, 
a niektórych faworytów nawet przewy#sza. 
W systemie Spectral/MWI/Avalon Meta-
morphosis sprawdzi!y si" lepiej ni# ponad-
trzykrotnie dro#sze Transparent Audio.  
W zestawieniu Soulution/Harbeth Monitor 
40.1 wypad!y porównywalnie do znakomitej 
Tary Labs +e Edge. Ju# samo to )wiadczy  
o ich wielkiej klasie. 

O ile z Transparentem wygra!y przez no-
kaut, to z Tar& nawi&za!y równorz"dn& wal-

k". W jednych dziedzinach wypad!y lepiej, 
w innych uzna!y jej prymat. Niezale#nie od 
ocen cz&stkowych, by! to ten sam, bardzo 
wysoki poziom prezentacji, godny syste-
mu z górnej pó!ki. Tara pokaza!a g!"bszy 
bas, Albedo – przestrze'. Tara wygra!a pod 
wzgl"dem nasycenia )rednicy, Albedo by!y 
szybsze. Co kto lubi, a raczej: czego dany sys-
tem potrzebuje. Do jasnych i szybkich Me-
tamorphosis nie wnios& doci&#enia; z kolei 
ciemnych i masywnych Tara nie o#ywi. Je#eli 
jednak chodzi o ogóln& ocen" prezentacji, 
to zarówno +e Edge, jak i Metamorphosis 
bez cienia w&tpliwo)ci zas!uguj&, by zaliczy% 
je do high-endu. O wyborze przes&dzi nie 
obiektywnie lepsze czy gorsze brzmienie, ale 
dopasowanie do systemu.

Metamorphosis czaruj& przestrzeni&. Pod-
!&czone po raz pierwszy do systemu z Ava-
lonami Transcendent sprawi!y, #e d$wi"k nie 
tylko zupe!nie uwolni! si" od kolumn, ale 
zacz&! si" wydobywa% z trójwymiarowej, od-
dychaj&cej przestrzeni pomi"dzy, po bokach 
i za g!o)nikami. Wra#enie by!o pot"#ne. Gra-
!o tak, jakby kto) wstawi! w obszar, w którym 
na co dzie' stoj& kolumny, scen" z prawdzi-
wymi instrumentami i jej w!asn& akustyk&. 
Taki efekt to rarytas. 

Srebru przypisuje si" cz"sto rozja)nienie 
czy nawet wyostrzenie, ale Metamorphosis 
graj& g!adko i równo. Na)wietlaj& barw" na 
prze!omie górnej )rednicy i wysokich to-
nów tylko w takim stopniu, w jakim jest to 
konieczne dla uzyskania satysfakcjonuj&cej 
detaliczno)ci. Nie ma co liczy%, #e przyciem-
ni& zbyt jasno brzmi&cy system, ale nie jest 
to wad&. Przeka#& charakter i szczegó!y, rów-
nie# niedostatki realizacji, ale nie przyczyni& 
si" do ich ekspozycji. S& szczegó!owe, ale nie 
poprzez zachwianie równowagi tonalnej na 
rzecz wy#szych sk!adowych, ale dlatego, #e 

bez zniekszta!ce' transmituj& mikroinfor-
macje. S&  na)wietlone, ale nigdy jaskrawe czy 
natarczywe. Ich szybko)% i prze$roczysto)% 
pozwalaj& doceni% transparentno)% systemu 
oraz fakt, #e nie (ltruje on detali. Same nie 
zniekszta!caj&c, umo#liwiaj& poznanie zalet 
dobrej elektroniki. Z dobr& lamp& ods!uch 
stanie si" przyjemniejszy i bardziej wype!-
niony. Z obiektywnym tranzystorem – praw-
dziwy, co nie zawsze b"dzie mi!e. Z ciep!ym 
tranzystorem – ciep!y, ale nie do przesady. 
Jako korektor d$wi"ku Metamorphosis si" 
nie sprawdz&. O wiele lepiej udaje im si" eks-
ponowanie obiektywnych zalet. 

Bas jest szczuplejszy ni# w Tarze Edge, ale 
nie za szczup!y. Nie czuje si" ograniczenia 
ekspozycji; konturowo)ci bez wype!nienia. 
Znów pada stereotyp, #e srebrnym kablom 
brakuje basu. Cz")ci pewnie tak, ale Meta-
morphosis si" do nich nie zaliczaj&. Dó! pa-
sma jest wyra$ny i zebrany. Nie nazbyt mi"k-
ki, ale te# nie przesadnie utwardzony; akurat 
taki, #eby pozna% charakter wzmacniacza 
albo kolumn. Jako #e przewody nie obcina-
j& góry, dó! musi by% odpowiednio wyra$ny. 
W innym przypadku równowaga tonalna 
uleg!aby zachwianiu. Tutaj wszystko jest 
zbalansowane i zdrowe. Niskie tony si" nie 

ci&gn&, ale te# nie wybrzmiewaj& za szybko. 
Zachowuj& naturaln& barw", dzi"ki czemu 
pozostaj& zró#nicowane i nawet po d!ugich 
ods!uchach nie daj& si" z!apa% na forsowaniu 
w!asnego charakteru. 

Góra pasma i szybko)% s& klas& sam& dla 
siebie; bynajmniej nie dlatego, #e wysokie 
tony wyprzedzaj& pozosta!e sk!adowe. Po 
prostu dzieje si" tu tyle i tak b!yskawicz-
nie zmienia, #e zamiast próbowa% roz!o#y% 
muzyk" na czynniki pierwsze, lepiej si"  
ni& delektowa%. Narastanie sygna!u w pia-
nistyce, charakterystyczne dzwonienie for-
mantu, d$wi"czny i czysty sopran czy har-
moniczne sk!adowe w partii tr&bki potra(& 
zafascynowa%. W po!&czeniu ze wspomnia-
n& na pocz&tku kreacj& przestrzeni przed  
naszymi oczami zaczyna si" rozgrywa% wci&-
gaj&cy spektakl. Taki, którego ograniczeniem 
mo#e by% ja!owo)% interpretacji albo nagra-
nia, ale na pewno nie systemu i spinaj&cych 
go kabli. 

Metamorphosis prezentuj& granie z bar-
dzo wysokiej pó!ki w skali )wiatowej. Nie ma 
tu #adnego naci&gania – to zwyk!e podsu-
mowanie wielu ods!uchów. Je#eli kto) nadal 
czuje irracjonalny opór przed zakupem dro-
giego kabla polskiej produkcji, mo#e si" ju# 

go pozby%. Albedo dzia!a od ponad 15 lat, 
produkuje kable wed!ug autorskiej metody  
i jest rozpoznawaln& mark&. Ostatecznym 
argumentem b"dzie brzmienie. Przestrzen-
ne, g!adkie. Po prostu muzykalne.

.RQNOX]MD
Wpinaj&c po raz pierwszy Metamorphosis 

do systemu, zupe!nie si" nie spodziewa!em 
takiego obrotu sprawy. I cho% od tamtego 
ods!uchu min"!o ponad pó! roku, wra#enia 
pozostaj& tak samo wyra$ne. Te kable zwali!y 
mnie z nóg.
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